
POMLADKA IN CORONA NA BRADAVIČARKI 

(domišljijski spis) 

 

Na Bradavičarki je potekalo vse kot ponavadi. Hermiona, Ron in Harry so se družili, 

delali norčije, se včasih tudi kaj učili in se zabavali kot vedno. Njihov  vsakdanjik je 

popestril prihod novih učenk. Prvi je bilo ime Pomladka, drugi pa Corona. 

 

Vsi trije so dobili nalogo, da jima razkažejo Bradavičarko. Takoj so opazili, da je 

Pomladka zelo vesela, delovna, nasmejana ter da jo zelo zanima rastlinoslovje. 

Corona pa je bila bolj umirjena, tiha, pasivna ter jo je zanimal samo pouk o urokih 

in napojih. Med ogledovanjem Bradavičarke je bila Pomladka zelo vesela, ker 

spoznava nove prijatelje, Corona pa je bila bolj zadržana. 

 

Harry je sčasoma opažal, da Corona pogosto zgine in se  čez nekaj časa pojavi. O 

tem hotel pogovoriti s Hermiono in Ronom. Harry je rekel: «Ali se vama ne zdi 

nenavadno, da Corona tako kar naenkrat izgine?« Hermiona in Ron sta odgovorila: 

«Ja, saj sva midva tudi opazila, da izginja.«  

 

Odločili so se, da jo bodo začeli zasledovati.  Učitelji so tako kot Harry, Hermiona 

in Ron opazili, da vedno več učencev zboleva. Oboleli so imeli enake simptome: 

visoko temperaturo, suh kašelj in utrujenost. Hermiona, Ron in Harry so sumili, da 

je v to vmešana Corona. Enkrat so jo celo zalotili,  ko je delala čudne napoje. 

Pomladka je imela zdravilne napoje in je tako pozdravila vedno več zbolelih. Corona 

se kljub temu ni ustavila, nadaljevala je tako, da je v pijače učencev točila kapljice 

svojih napojev. 

Harry in Ron sta se odločila, da bosta Coroni za petami.  

 

Nekega dne je Corona odšla v najvišji del Bradavičarke zato, da je ne bi zalotili pri 

izdelovanju napojev, ampak Harry in Ron sta bila takoj za njo. Videla sta jo, kako 

dela  napoj.  Odtihotapila sta se  po učitelje. Pripravljeni na vse so  Corono ujeli pri 

delu in jo za vedno izgnali z Bradavičarke.  

 

Vsi so bili veseli, ker se je  končal čas bolezni. Harry, Hermiona in Ron so dobili 

posebno pohvalo od vseh učiteljev in tako postali zelo popularni na Bradavičarki.  

 

 Upam, da se bo to tudi zgodilo v resničnem svetu, da bo Corona izgnana z vsega 

sveta ter da se bomo čim hitreje vrnili v šole in nadaljevali normalno življenje. 
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